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Abstrakt 

V éře nových médií dochází každý den na internetových zpravodajských 

serverech k dodatečným úpravám a změnám v již publikovaných textech. Ačkoliv jde 

většinou o drobné zásahy stylistického nebo pravopisného rázu, objevují se i výrazné 

zásahy do textu, které mohou závažně změnit vnímání popisované události publikem a 

posunout její mediální obraz. Na skutečnost, že k zásahu do textu došlo, je publikum 

často upozorněno pouze strohým oznámení o aktualizaci článku bez možnosti prohlížení 

předchozích verzí textu, což může vést k dezinformaci čtenáře.   

Cílem této práce je zmapovat, jak mohou dodatečné změny zpráv ovlivnit 

důvěryhodnost médií v očích publika, jakých změn se autoři nejčastěji dopouští, a zda 

zásahy do textů po jejich vydání neodporují novinářské etice, především v oblasti 

podávání přesných a pravdivých informací. Práce se také snaží navrhnout etickou a 

čtenářsky vstřícnou cestu, jak tyto dodatečné změny provádět a jak o nich publikum 

informovat.  

V práci jsou využita data získaná dlouhodobým automatizovaným sběrem změn 

v textech zpráv publikovaných na vybraných významných českých zpravodajských 

serverech umožňující objektivní posouzení četnosti a závažnosti tohoto jevu.  

 

 

Abstract 

In the era of new media, changes occur every day to already published articles 

on internet news sites. Although these are usually minor stylistic or spelling changes, 

more dramatic ones, those that can alter perception of events by the audience and 

change cover of story, could appear. The fact that the edit took place, is usually marked 

only by small notification about update, without the possibility to access previous 

versions, which can lead to misinformation of readers.  



   

The aim of this paper is to explore how additional changes may affect credibility 

of news media in eyes of audience, frequency of changes by authors and if those 

interventions do not conflict with journalistic ethics, especially in area of providing 

accurate and truthful information. This paper also tries to propose ethical and reader 

friendly way how to make such changes and how to inform audience about them. 

The paper used data collected during long-term automated collection of content 

changes in news stories published by selected major Czech online news websites, 

allowing objective assessment of the frequency and severity of this phenomenon. 
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1. Úvod 

 Internet se stává stále významnějším zdrojem informací. Umožňuje zveřejňovat 

a přijímat zprávy takřka okamžitě poté, co se stanou, nehledě na to, kde se autor nebo 

příjemce zprávy nachází. Tato flexibilita s sebou přináší kromě výhod ale i rizika, 

například v podobě mnohem snazší manipulace s informacemi způsobené jejich 

digitalizací. 

Digitalizace médií přinesla do práce novináře nová etická dilemata a dosud 

neřešené problémy, které souvisí jak s rozvojem technologických možností, tak se 

změnou samotných pracovních rutin. 

Důraz je kladen na rychlost, se kterou se zpráva dostane příjemci, mění se 

struktura a charakter využívaných zdrojů. Prací pod větším časovým tlakem vzrůstá i 

pravděpodobnost možné chyby. Novináři často dávají přednost rychlosti před přesností, 

což vede ke zveřejňování nekompletních nebo neověřených informací. Zpravodajské 

servery využívají ve svůj prospěch jednu z vlastností digitálního kódu, a to jeho 

snadnou přepisovatelnost. Zpráva zveřejněná na internetu je neuvěřitelně snadno 

odstranitelná (takřka beze stop) a kdykoliv změnitelná. Úsloví „co je psáno, to je dáno“ 

s digitalizací textů přestává platit.  

Změnit znění zprávy uveřejněné na internetovém zpravodajském serveru je 

otázkou pár kliknutí. Dostali jsme se do stavu, kdy „přepsat minulost“, nebo alespoň 

přepsat její mediální obraz, zdaleka není nemožné. Upravit znění zprávy má možnost 

takřka kdokoliv, kdo má přístup do redakčního systému serveru. Profesní etika a 

společenská kontrola by měla úmyslné manipulaci s informacemi bránit, přesto však 

každý den dochází k desítkám malých zásahů do textů článků po jejich vydání, a tím i 

k možným neúmyslným desinformacím příjemců. 

Publikum potřebuje záruky důvěryhodnosti médií, obzvláště v dnešních dnech, 

kdy dochází k zásadní proměně vlastnických struktur českých mediálních domů a 

vlastnictví médii se koncentruje do rukou jednotlivců, kteří mohou kontrolou 

mediálních obsahů sledovat své vlastní cíle. Tento potenciální způsob manipulace 

informacemi je v etických kodexech médií opomíjen a při dodatečných úpravách textů 

nemá příjemce žádnou možnost kontrolovat, jakým způsobem a kdy byl obsah upraven. 

Cílem této práce by proto mělo být popsat fenomén dodatečných úprav 

zpravodajských textů, prozkoumat a klasifikovat, k jakým úpravám dochází, analyzovat 

zda je tento fenomén z hlediska etiky a důvěry v média potenciálně škodlivý, a případně 
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popsat možné škody, které mohou vzniknout jak na straně příjemců zprávy, tak i těch, 

kterých se zprávy týkají, a navrhnout soubor postupů, který by novinářům pomohl 

podobné situace řešit eticky a citlivě, ale přitom se zachováním co největšího 

čtenářského komfortu a informačního přínosu. 

1.1. Struktura práce a vztah k tezi 

V první části mé bakalářské práce shrnu základní teoretické poznatky týkající se 

fenoménu dodatečné úpravy zpravodajských textů, respektive příčin, z kterých tento 

fenomén vychází, a dopadů, které na čtenáře může mít. Teoretická část práce se opírá 

převážně o poznatky Michaela Karlssona, pomocného profesora ze švédské Karlstad 

University, který se jako jeden z mála současných mediálních teoretiků ve svých 

odborných pracích dlouhodobě zabývá problémem proměnlivosti digitálních mediálních 

obsahů. 

Samotná analytická část práce se skládá ze tří dílčích úseků. První z nich 

rozebírá užití prostředků k označování dodatečné úpravy zpravodajských textů na 

vybraných českých online zpravodajských serverech a porovnává užívané standardy se 

zahraničními vzory. 

V rámci kvalitativní analýzy jsou zkoumány tři případy, kdy dodatečná úprava 

zprávy byla natolik markantní, že zcela změnila mediální obraz dané kauzy.  

Kvantitativní analýza pracuje s daty sesbíranými automaticky pomocí skriptu 

(podrobný technický popis fungování skriptu i zvoleného vzorku se nachází v části 

práce Analýza dodatečných úprav) zaznamenávajícího veškeré změny v textovém 

obsahu na vybraných českých serverech. Ze získaných dat lze následně určit, v jaké 

míře ke změnám na zpravodajských severech dochází, a následně tyto změny 

klasifikovat a pro jednotlivé kategorie určit jejich závažnost z hlediska možného 

porušení novinářské etiky a zpochybnění důvěryhodnosti médií.  

Vzhledem ke zvolené metodě sběru dat se práce zaměřuje pouze na změny 

v textovém obsahu, nikoliv na změny multimediálního rázu, jako je např. změna 

fotografie k článku nebo přidání videa. Ačkoliv i tento druh dodatečných úprav má 

velkou vypovídací hodnotu, není vzhledem k plánovanému rozsahu této práce zahrnut, a 

zjištěné závěry se proto týkají čistě textového výstupu zpravodajských serverů.  

Obsah práce se po konzultaci s vedoucím práce odchýlil od původně zamýšlené 

struktury uvedené v tezi, a to především rozšířením analytické části o kvantitativní část. 
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K této změně došlo vzhledem k absenci takových dat nejen v českém, ale i zahraničním 

prostředí, a tudíž k velkému potenciálnímu přínosu takové analýzy.    
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2. Krize důvěryhodnosti online médií 

Abychom plně pochopili fenomén dodatečných úprav zpravodajských textů, je 

potřeba přihlédnout ke změně mediálního paradigmatu, kterou přinesl nástup nových 

médií, a pochopit, jak tato změna ovlivňuje nejen každodenní novinářskou práci, ale i 

pozici médií z pohledu jejich příjemců. 

S rozšířením dostupnosti internetu se otevírá možnost publikovat texty 

zpravodajského rázu každému, kdo k němu má přístup. Institucionalizovaná média a 

profesionální novináři proto musí bojovat o svou pozici důvěryhodného zdroje s blogery 

a dalšími amatérskými tvůrci zpráv. Média musí publiku dokázat, že stále plní svou 

funkci, především díky tomu, že jejich práce stojí na profesních etických standardech, 

které jsou zárukou kvalitních a spolehlivých výstupů.  

Podle J. D. Lasici (Transparency Begets Trust in the Ever-Expanding 

Blogosphere, 2004) je důvodem vysoké důvěry v blogy jejich otevřenost 

(transparentnost postupů a motivů při tvorbě článků) a schopnost přiznat vlastní chybu. 

Čtenář ví, s jakým zájmem bloger text píše, jaké jsou jeho motivy i jaký má k danému 

tématu vztah. Klíčem ke znovuzískání čtenářské důvěry pro institucionalizovaná online 

média je proto zavedení procesů vedoucích k větší otevřenosti do každodenní 

novinářské práce a jejich výstupů.   

Transparentnost a otevřenost médií v době zásadní proměny vlastnických 

struktur podle některých odborníků (McBride, Rosenstiel, 2014) nahrazuje tradiční 

etický princip nezávislosti. Díky snazšímu přístupu k informacím prostřednictvím 

internetu publikum stále více podrobuje novinářskou práci kritice a zkoumá její motivy 

a důvěryhodnost. Novinář již nemůže vystupovat jako nezávislý a neutrální hlas, 

protože publikum snadno může zjistit podrobnosti o jeho vztahu k tématu, a musí proto 

ztracenou iluzi nezávislosti nahradit transparentností, díky které může svou práci před 

publikem obhájit a vysvětlit, proč si vybírá témata, jaká si vybírá, kdo jsou jeho zdroje a 

z jakého důvodu přistupuje k tématu zvoleným způsobem. 

 

2.1. Proměnlivost obsahu zpráv v éře digitálních médií    

Pro nalezení možností větší otevřenosti zpravodajských serverů musíme 

pochopit, jaká specifika digitalizace médií přinesla oproti tradičním tištěným a 

audiovizuálním médiím.  
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Jedním z faktorů spojených s digitalizací informací, tedy jejich převodem na 

nemateriální kód, je i nestálost těchto informací a jejich snadná přepisovatelnost. Tento 

trend je v zahraniční literatuře (Karlsson, 2012) nazýván jako „liquidtiy of news“ nebo 

také „liquid news“. Vzhledem k tomu, že tento termín nemá v české odborné literatuře 

prozatím svůj ekvivalent, ráda bych na začátek práce tyto klíčové pojmy vysvětlila a 

definovala. 

Označení „liquidity“ („tekutost“), v přeneseném významu značící neustálou 

proměnlivost, pochází z díla Zuygmunta Baumana. Ten ve své knize Tekutá modernita 

používá termíny kapalnost či tekutost jako: „metafory pro zachycení povahy současné v 

mnohém ohledu originální fáze dějin modernosti“ (Bauman, 2002).  

Karlsson a další odborníci pak tento termín přejímají a aplikují v mediální 

terminologii jako shrnující označení pro jednotlivé jevy formující povahu online médií. 

Mezi tyto dílčí jevy patří: 

• Okamžitost (immediacy): Díky tzv. nepřetržité uzávěrce, tedy absenci klasické 

uzávěrky, jak ji známe z jiných médií (Čuřík, 2012), jsou novináři nuceni publikovat 

zprávy co nejdříve, a to i za cenu větší míry chybovosti nebo vydání nekompletní 

informace. 

• Zapojení publika (user participation): Obousměrnost digitální komunikace 

umožňuje větší zapojení publika, ať už formou komentářů, možností na zprávy reagovat 

na vlastních blozích, nebo třeba možností snadno upozornit na chybu v článku. 

• Multimediálnost (multimodality): Dalším znakem je prolínání různých typů 

obsahů (text, video, foto…) na jednom kanálu označované obvykle jako 

multimediálnost. 

• Provázání odkazy (hyperlinks): Zpravodajský text přestává fungovat jako 

samostatná uzavřená obsahová jednotka a pomocí hypertextových odkazů je spojován s 

dalšími texty, ať už v rámci daného serveru, nebo mimo něj. 

Nad těmito čtyřmi jevy stojí jako zastřešující pojem proměnlivosti (liquidity), 

který v sobě ale zahrnuje i další důsledky výše zmíněných znaků, jako například právě 

dodatečnou úpravu textů a etická rizika s ní spojená. 

Proměnlivost zpráv tedy můžeme definovat jako: „nepředvídatelný a kontiunální  

proces, při kterém dochází k produkci multimediálního obsahu v souladu s 

novinářskými principy“ (Karlsson, 2012). 
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2.2. Rizika proměnlivosti obsahu 

Proměnlivost mediálních obsahů poskytuje nejen větší flexibilitu při jejich 

tvorbě a konzumaci, ale nese s sebou i určitá rizika. 

První z nich je větší manipulovatelnost takového obsahu především díky jeho 

nemateriální povaze a snadné přepsatelnosti: „Digitální data jsou snadno změnitelná, tj. 

nahrazení jednoho textu druhým v databázi nevyžaduje žádné větší úsilí (za 

předpokladu, že má dotyčný patřičná práva)“ (Chour, 2011). Úmyslným manipulacím s 

čtenářským míněním prostřednictvím změn obsahu by měla v demokratickém 

mediálním systému zabraňovat novinářská etika. Proto větší potenciální riziko 

představují právě úpravy za účelem oprav nebo rozšiřování zpráv. 

Pokud porovnáme pokrytí zprávy v klasických a nových médiích, dojdeme k 

zásadnímu rozdílu v nakládání s novými informacemi, které se v průběhu času v 

souvislosti se zprávu objevují. V tradičních médiích je každá dostatečně závažná nová 

skutečnost prezentovaná jako samostatná zpráva navazující na zprávu předchozí, a je 

tedy velká šance, že recipient zaznamená jak původní zprávu, tak její rozšíření. 

Oproti tomu v nových médích vzhledem k absenci pevné uzávěrky a tlaku na co 

největší rychlost dochází k neustálému rozšiřovaní jedné a té samé zprávy o nové, 

předtím neznámé, skutečnosti. Proto často čtenář, který zprávu přijme ihned po jejím 

vydání, dostane pouze torzo informací, prvotní „náčrt“ zprávy a nadále o ni už ztrácí 

zájem (Karlsson, 2011). Kvůli této novinářské praxi je pak často ochuzen o kompletní 

informace a může si na událost vytvořit zkreslený názor.  

Další potenciální problém nastává, pokud čtenář čte zprávu průběžně po celý den 

(nebo jiný časový úsek, během kterého vycházejí různé verze zprávy) a získává osobní 

zkušenost o proměnlivosti obsahu, což obzvláště v případech, kdy vlivem dodatečných 

úprav dojde ke změně úhlu pohledu na událost, může narušit jeho důvěru v média a 

pravdivost zpravodajství z oficiálních zdrojů. 

K dalšímu konfliktu dochází při názorovém střetu čtenářů, kteří se setkali 

s různými verzemi jedné a té samé zprávy. Typickým příkladem je čtenářská diskuze 

přímo pod článkem. Jednotliví diskutující byli konfrontování s různými verzemi zprávy, 

přičemž každý z nich reaguje jednak na verzi, se kterou přišel do kontaktu, a jednak na 

diskuzní příspěvky ostatních čtenářů. Vzhledem k tomu, že různé skupiny diskutujících 

vycházejí ve svých komentářích z různých verzí textu, může mezi nimi docházet 

k neporozumění a rozporům způsobených právě odlišností výchozích textů, na které 
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reagují. V případech, kdy dojde k odhalení této skutečnosti, opět v očích čtenářů klesá 

důvěryhodnost média. 

2.3. Význam etického přístupu k opravám jako faktor 

důvěryhodnosti médií  

Historicky vždy v médiích docházelo k chybám, ať už jde o překlepy, faktické 

chyby nebo další typy zveřejňování nesprávných, případně zavádějících, informací. 

Ve jménu novinářské etiky, konkrétně zásady přinášení pravdivých a ověřených 

informací, a standardů při shromažďování a předkládání informací, je společností 

očekáváno, že pokud k chybě dojde, médium ji opraví. 

V klasických tištěných médiích má oprava chyb své historicky dané standardy a 

postupy. Obvykle se v příštím čísle periodika na místě vyhrazeném pro opravy objeví 

informace, že v došlo k chybě a spolu s ní médium publikuje i opravu chyby nebo 

upřesnění. U audiovizuálních médií může dojít k opravě buď bezprostředně po vzniku 

chyby, nebo v dalším vydání. Počet oprav je u tohoto typu ovšem řádově menší 

z důvodu omezení stopáží (Silverman, 2014). 

To, jakým způsobem by se měli novináři ke svým pochybením postavit, částečně 

upravuje i český Tiskový zákon z roku 2000. Ten ustanovuje Právo na odpověď a Právo 

na dodatečné sdělení. Ty se ovšem netýkají opravy faktických chyb, pouze zajišťují 

prostor pro vyjádření osobám, jejichž pověst a práva mohly být poškozeny. Navíc se ze 

zákona týkají pouze periodického tisku a televizního nebo rozhlasového vysílání, 

nikoliv online periodik. 

 Tisková oprava jako taková není v zákoně zakotvena a závisí pouze na 

rozhodnutí redakce.  

Mediální teoretici odhalili existenci jevu nazvaného „paradox důvěryhodnosti“. 

Tento jev ukazuje, že média, která přiznávají své chyby a opravují je, působí na 

publikum důvěryhodněji, než ta, která se tváří jako neomylná (Silverman, 2014). 

Publikum si uvědomuje, že k chybám dochází, a vnímá proto jejich přiznání a opravu ze 

strany média kladně. Pravidelné zveřejňování tiskových oprav v médiích posiluje 

důvěru publika v konkrétní titul a není důvod domnívat se, že by stejný trend neplatil i 

pro internetová média. I přes to, že kladný vliv na zveřejňování oprav je znám, podle 

výzkumů dochází k opravě pouze malého procenta z celkového počtu chyb 

zveřejněných v médiích (Silverman, 2014). 
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Vzhledem k tomu, že pro tištěná média je v otázce posilování důvěryhodnosti 

klíčová viditelnost opravy, připravují se česká online média o tento prostředek tím, že 

opravy provádí přímo v textu, povětšinou, aniž by čtenáře na změnu upozornila. 

2.4. Prostředky transparentnosti médií 

Samotná média mohou trend klesající důvěryhodnosti zvrátit, pokud přijmou a 

v praxi budou využívat prostředky, které zajistí větší otevřenost a transparentnost jejich 

práce a které umožní čtenáři lépe pochopit proces tvorby zpráv. 

Mezi tyto prostředky patří: 

 Časové známky (time stamps) 

 Možnost zapojení publika do procesu upozornění na chyby v článcích 

 Sekce oprav 

 Dostupnost předchozích verzí článků 

V následujících kapitolách postupně rozeberu význam a přínos jednotlivých 

prostředků a míru jejich implementace do českých zpravodajských serverů. 
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3. Rešerše transparentnosti zpravodajských serverů 

Do srovnání míry implementace těchto prvků zahrnu šestici nejvýznamnějších 

českých zpravodajských serverů, tedy idnes.cz, lidovky.cz, ihned.cz, aktualne.cz, 

novinky.cz a tyden.cz. Získané údaje vycházejí z kombinace tří zdrojů – běžného 

uživatelského pohledu na server z hlediska čtenářské dostupnosti časových údajů o 

vydání nebo aktualizaci, z dat o označování aktualizace článku získaných verzovacím 

skriptem (viz kapitola Technická specifikace verzovacího skriptu) a z údajů získaných 

prostřednictvím Newton Media Search. 

3.1. Časové známky 

Časová známka, anglicky time stamp, je časový údaj uveřejněný v hlavičce 

článku, případně i u každého jednotlivého článku na titulní stránce serveru, 

v jednotlivých rubrikách a výpisech článků obecně, sdělující čtenáři datum a čas, kdy 

byl článek vydán nebo aktualizován (Karlsson, 2009). 

V ideálním případě by časové známky měly čtenáři sdělit datum vydání první 

verze článku, čas a datum jeho aktualizace, a případně i počet předchozích aktualizací 

společně s údajem o čase jejich vydání.  

Všechny zkoumané české zpravodajské servery s údajem o aktualizaci článků do 

určité míry pracují, ale liší se v tom, jak podrobné informace čtenáři poskytují. Na 

titulní stránce serveru uvádí informace o aktualizaci pouze tyden.cz a novinky.cz, datum 

publikace nebo aktualizace neuvádí žádný ze serverů. Podrobnější informace o datu 

vydání a aktualizace najdou čtenáři na výpisu článků z rubriky na serverech aktualne.cz, 

idnes.cz a u části článků i na tyden.cz. 

V textu článku uvádí časový údaj všechny sledované servery, liší se pouze 

v tom, zda uvádí jen datum aktualizace, nebo i původní čas vydání článku. Oba údaje 

nabízí svým čtenářům ihned.cz, idnes.cz, lidovky.cz a tyden.cz, zbylé servery, tedy 

novinky.cz a aktualne.cz, uvádí u aktualizovaných článků pouze datum poslední změny. 

Výrazným způsobem se také u jednotlivých serverů, a částečně i u jednotlivých 

redaktorů a editorů, proměňuje hranice, od které už je článek považovaný redakcí za 

dodatečně upravený, tedy za takový, u kterého je nutné uvádět, že byl aktualizován. 
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Některé servery uvádí značku „aktualizováno“ takřka výhradně u článků, u 

kterých dojde k výraznému rozšíření, případně jsou svou podstatou koncipovány jako 

online přenosy. Do této kategorie spadají novinky.cz, idnes.cz a aktualne.cz. 

Nejpreciznější v upozorňování čtenářů na fakt, že článek byl aktualizován, je 

server ihned.cz, kde jsou jako aktualizované články označeny i ty, ve kterých došlo 

k pravopisným nebo stylistickým změnám v řádu jednotek znaků. Větší zásahy do textu, 

a to i stylistického rázu, zaznamenávají jako aktualizované lidovky.cz a tyden.cz. 

 

 časová 

známka 

na titulní 

straně 

časová 

známka 

na výpisu 

rubrik 

čas 

aktualizace i 

vydání 

v hlavičce 

článku 

označení 

„aktualizováno“ u 

rozšiřovaných 

článků/online 

přenosů 

označení 

„aktualizováno“ u 

úprav formální 

stránky článku 

aktualne.cz ne ano ne ano ne 

idnes.cz ne ano ano ano ne 

ihned.cz ne ne ano ano ano 

lidovky.cz ne ne ano ano ano 

novinky.cz částečně ne ne ano ne 

tyden.cz částečně částečně ano ano ano 

Příloha č. 1: Míra využívání klasifikace „Aktualizováno“ u vybraných online deníků 

 

3.2. Zapojení publika 

Tlačítko „Nahlásit chybu“ (nebo jeho jiná textová varianta) je dalším 

prostředkem transparentnosti zpravodajských serverů umožňující uživatelům podílet se 

na správnosti článků. Prostřednictví tohoto tlačítka má čtenář přes webový formulář 

možnost upozornit editora, že se v článku nachází chyba, ať už faktického, nebo 

pravopisného rázu. Editor by měl následně toto tvrzení ověřit, a v případě, že se ukáže, 

že údaj byl skutečně chybný, provést opravu. Důležitou součástí tohoto procesu je 

zpravení čtenáře o tom, že jeho připomínka byla přijata a zpracována, a to i v případě, 

že byla vyhodnocena jako neopodstatněná.    

Druhou, méně technicky náročnou možností, kterou zpravodajské servery 

mohou k nahlášení chyby využít namísto webového formuláře, je kontaktní e-mail, na 

který je možné chybu nahlásit. Není třeba zdůrazňovat, že čím je pro čtenáře technicky 

jednodušší chybu nahlásit, tím více čtenářů se bude na správnosti zpravodajství podílet. 

Úskalí čtenářské participace na správnosti zpravodajství tkví především v náročnosti 

tohoto jevu pro server samotný, a to jednak po stránce technické, tedy nutnosti 



   

 

13 

  

implementovat příslušné tlačítko a webový formulář, ale především po stránce časové 

náročnosti. Aby celý proces byl dostatečně efektivní, musí mít server vyčleněny 

kapacity zaměstnanců na vyřizování a ověřování čtenářských připomínek a jejich 

případné zapracovávání do zpráv. 

Z českých zpravodajských serverů je v tomto ohledu nejdále aktualane.cz, které 

pod tlačítky pro sdílení obsahu na sociálních sítích nabízí i tlačítko s lehce zavádějícím 

názvem „Ankety aktuálně“, které uživatele po kliknutí přesměruje na kontaktní 

formulář. V něm si uživatel může vybrat, zda chce upozornit na technickou nebo 

faktickou chybu, případně předat redakci jiný podnět. 

Další ze zpravodajských serverů, které nabízí alespoň určitou možnost čtenářů 

participovat na tvorbě zpravodajství, jsou idnes.cz a lidovky.cz. Ty mají u svých článků 

tlačítko „Máte tip“, které je primárně určeno k zasílání tipů na témata zpráv, ale 

představuje alespoň cestu, jak čtenář může kontaktovat redakci s vysokou šancí, že bude 

někdo brát jeho zprávu na zřetel.   

3.3. Sekce oprav 

Rubrika oprav je sekce webu suplující klasické opravy tak, jak je čtenáři znají 

z tištěných médií, nabízející na jednom místě přehled všech oprav, ke kterým v médiu 

došlo. Alternativou v internetových médiích je dopsat opravu přímo pod článek, ve 

kterém k chybě došlo. Ideálním řešením je kombinace obou těchto metod, tedy uvedení 

opravy v samostatné sekci i přímo pod článkem. 

Podle dat z Newton Media Search došlo za poslední rok na zkoumaných 

internetových serverech pouze k minimu přiznaných oprav, drtivá většina z nich navíc 

zřejmě vznikla na popud osob nebo společností, kterých se článek týkal, a uvedené 

nepravdivé tvrzení potenciálně mohlo poškodit jejich pověst. 

Oba prostředky k uvedení opravy využívá ze sledovaných serverů pouze 

aktualne.cz, které v několika případech vydalo opravu jako samostatný článek, který 

v titulku nesl slovo „Omluva“ a uváděl na pravou míru nepravdivá tvrzení, a zároveň 

formou informačního boxu redakce upozorňovala na opravu v původním článku 
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(například článek Volba šéfa Lesů ČR1 dospěla do tajuplného finále a k němu příslušící 

oprava Omluva Jiřímu Červenkovi za článek o volbě šéfa Lesů ČR2). 

Další server, který pak přiznanou opravu ve svém textu využívá, je idnes.cz, 

ačkoliv se jedná o jednotky případů. Oprava je uvedena na konci článku spolu 

s omluvou redakce. Za pozornost jistě stojí, že některé takto opravené články nejsou 

označeny v hlavičce jako aktualizované (např. text Neviditelná modla F-35 se topí v 

problémech. Do akce se jen tak nepodívá3 ze dne 25. 1. 2014). 

3.4. Dostupnost předchozích verzí článků 

Dostupnost předchozích verzí článků je nejtransparentnějším způsobem, jak 

média mohou s dodatečnými zásahy do textů ve své běžné praxi nakládat. Umožňují 

čtenáři v případě zájmu procházet veškeré předchozí verze článku a udělat si vlastní 

názor na to, jakým způsobem dodatečné úpravy změnily vyznění a mediální pokrytí 

zprávy. Prozatím se jedná se spíše o teoreticky možný prostředek transparentnosti, 

protože takováto míra otevřenosti není v médiích běžná, a to ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je technická náročnost. Ukládání všech verzí článků zabírá na serveru velké 

množství místa a v dlouhodobém horizontu by mohlo navýšit náklady na provoz 

zpravodajského serveru. Druhý důvod, který sice není realizačního charakteru, ale je 

možná ještě závažnější, představuje neochota novinářů dát publiku k dispozici důkazy o 

své vlastní omylnosti (Silverman, 2014).  

3.5. Příklady transparentnosti zahraničních serverů 

Porovnáme-li využití prostředků transparentnosti na českých a zahraničních 

serverech, dojdeme k závěru, že ani v zahraničí není situace ideální a míra 

transparentnosti se liší podle jednotlivých titulů. 

                                                 

1 Dostupné z http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/volba-sefa-lesu-cr-dospela-do-

tajuplneho-finale/r~i:article:769104/ 

2 Dostupné z http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/omluva-jirimu-cervenkovi-za-

clanek-o-volbe-sefa-lesu-cr/r~i:article:769238/ 

3 Dostupné z http://zpravy.idnes.cz/f-35-a-hodnoceni-testovaciho-pilota-dr4-

/zahranicni.aspx?c=A140125_124423_zahranicni_ert 
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Například britský theguardian.com nabízí čtenáři možnost ohlásit chybu 

prostřednictvím e-mailového formuláře pod tlačítkem „Contact us“ (Kontaktujte nás) 

viditelně umístěného pod tlačítky sdílení článku na sociálních sítích. 

Server také nabízí systém časových známek s přesným datem publikace i 

přesným datem poslední úpravy. Podrobnosti o počtu úprav chybí. Záznam o aktualizaci 

se nachází u drtivé většiny článků, lze proto předpokládat, že aktualizace jsou 

zaznamenávány pečlivě, a to i v případě menších formálních úprav. Ve speciální sekci 

webu „Correction and Clarification“ také najdeme seznam oprav a upřesnění tak, jak 

byly publikovány v tištěné verzi deníku, s hypertextovým odkazem na online verzi 

příslušného článku. 

Oproti tomu server nytimes.com uvádí u článků pouze datum publikace a 

neumožňuje čtenářům nahlásit chybu přímo z článku, tudíž v transparentnosti zaostává i 

za některými českými servery. Podobně jako výše jmenovaný theguardian.com 

disponuje server vlastní sekcí oprav, která shromažďuje opravy z tištěné verze The New 

York Times a propojuje je pomocí hypertextových odkazů na konkrétní verze článků 

online. I v článku samotném je na konci oprava umístěna v plném znění, včetně původní 

chybné informace.  

Jiný druh práce s opravami volí server thewashingtonpost.com, na kterém jsou 

opravy uveřejňovány v samostatných článcích, které mají před titulkem umístěno 

upozornění, že se jedná o opravu. V perexu se pak čtenář dozví, k jaké chybě došlo, a 

následuje opravená plná verze článku. 

Dostupnost starších verzí článků není součástí žádného ze zkoumaných 

zahraničních serverů. 

3.6. Závěry rešerše využívání prvků transparentnosti 

Z krátkého průzkumu stavu transparentnosti vybraných zpravodajských serverů 

nejlépe vychází aktualne.cz, a to především díky zodpovědné práci s přiznanými 

opravami a snaze zapojit publikum do procesu opravy a upřesňování informací. 

Nejlepší práci s časovými známkami má tyden.cz, snahy o transparentnost nelze 

upřít serverům skupiny MAFRA, tedy idnes.cz a lidovky.cz. Naopak ihned.cz si 

zaslouží vyzdvihnout za preciznost, s jakou označuje články jako „aktualizované“. 

Z celé rešerše je zřejmé, že zpravodajským serverům chybí jasná koncepce 

transparentnosti a označení úprav v článcích často závisí na rozhodnutí jednotlivých 

editorů. Zřejmá je také nechuť opravy přiznávat, k čemuž se servery uchylují jen ve 
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výjimečných případech v řádu jednotek ročně a ve většině případů pouze na popud 

zvenčí. 

 

 časová známka  zapojení 

uživatelů  

opravy dostupnost 

předchozích verzí 

aktualne.cz ano ano ano ne 

idnes.cz ano částečně částečně ne 

ihned.cz ano ne ne ne 

lidovky.cz ano částečně ne ne 

novinky.cz ano ne ne ne 

tyden.cz ano ne ne ne 

Příloha č. 2: Přehled používání prostředků transparentnosti na českých zpravodajských 

serverech 
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4. Veřejně diskutované případy dodatečné úpravy 

zpravodajských textů 

Ačkoliv většinu dodatečných úprav zpravodajských textů publikum vůbec 

nepostřehne, i na české mediální scéně došlo k několika případům, kdy se dodatečné 

změny dotkly ostře sledovaných kauz, a přístup novinářů k upravování zpráv se proto 

stal předmětem diskuze veřejnosti odborné i laické.   

Cílem této části práce je demonstrovat na třech případech významných 

dodatečných zásahů do textu potenciální rizika netransparentního a neetického přístupu 

k opravám zpráv.  

4.1. Kauza Petelík 

Dne 27. 2. 2012 přinesl v ranních hodinách server blesk.cz článek s titulkem 

„Rudý muž na radnici: Pravičáky pověsit a rodiny podnikatelů vyvlastnit do desátého 

kolene!“. Zpráva obsahovala krátký text, podle kterého měl zastupitel za KSČM Jaromír 

Petelík na svém facebookovém profilu zveřejnit status ve znění: „Je čas rozvěšet 

pravičáky po městech republiky, vyvlastnit násilím všechny podnikatele, do desátého 

kolena zabavit majetky jejich rodinám…“ 

Od bulvárního Blesku převzaly zprávu Novinky, které pak jako zdroj citovala i 

další média jako iDnes a iHNed. Ještě v průběhu téhož dne se objevily pochybnosti o 

pravosti statusu a seriózní online média mírní původní znění zpráv s tím, že Jaromír 

Petelík nemusí být autorem statusu (Zlatkovský, 2012). V pondělí pak v tištěných 

denících dostává prostor pro vyjádření samotný zastupitel, který sděluje, že podává 

trestní oznámení na neznámého pachatele (Šlerka, 2012). 

Na tomto případě je zajímavé nejen, že takřka všechna média bez váhání přejala 

neověřenou zprávu, ale že se následně zastupiteli ani jedno z nich neomluvilo a ani ve 

svých článcích neuvádí, že pochybila. Dodatečné úpravy původních textů umožnily 

redakci zříci se odpovědnosti za svou předchozí chybu a vyhnout se tak nutnosti 

omluvy.  

Na Petelíkově kauze tedy můžeme ilustrovat, že se novináři prostřednictvím 

dodatečných úprav článků snažili popřít svoje předchozí etické pochybení v podobě 

přejímání neověřené zprávy. Původní podoba zpráv jednoznačně nepříznivě ovlivnila 

pověst Jaromíra Petelíka, a bylo by tedy na místě, aby se redakce za své pochybení 
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omluvily a uvedly na pravou míru, jak se mediální pokrytí této kauzy vyvíjelo. Při 

zpětném zkoumání této kauzy míra hysterie v komentářích a v navazujících textech 

publicistického rázu absolutně neodpovídá vyznění nyní již upravených zpráv. 

4.2. Kauza Břeclav 

Dne 15. 4. 2012 byl v Břeclavi převezen do nemocnice ve vážném stavu 

nezletilý mladík Petr Zhyvachivskyy. V důsledku jeho rozsáhlých zranění mu lékaři 

odoperovali ledvinu. Mladík následně vypověděl, že ho zbili Romové, protože jim 

odmítl dát cigaretu.  

Média o případu informují na základě výpovědi chlapce, včetně etnické 

příslušnosti domnělých pachatelů. Kvůli intenzivnímu mediálnímu pokrytí s výrazným 

emočním potenciálem došlo v tomto období v Břeclavi k pochodu proti romské menšině 

uspořádaném Dělnickou stranou, zároveň se vyostřilo dlouhotrvající napětí mezi 

jednotlivými skupinami obyvatel Břeclavi. Po pěti týdnech vyšetřování vyšlo najevo, že 

chlapec si zranění přivodil vlastní neopatrností sám a příběh o napadení si vymyslel 

(Jirků, 2013).  

Při zpětném pohledu na mediální pokrytí této kauzy vidíme, že například první 

zpráva serveru Novinky neobsahuje v současné době žádnou zmínku o etnickém 

původu domnělých útočníků, stejně tak s opatrností o jejich původu hovoří Lidovky. 

Vzhledem k následné médii vyvolené hysterii proti romské menšině se můžeme 

důvodně domnívat, že tyto zprávy byly dodatečně upraveny do znění potenciálně 

nepodněcujícího k rasovému násilí teprve poté, co došlo k objasnění případu. Vzhledem 

k nedostupnosti starší verze zpráv ale není tuto domněnku možné potvrdit ani vyvrátit. 

Pro potvrzení domněnky o dodatečné úpravě původních zpráv hovoří pouze 

publicistické texty ke kauze publikované (např. Leschtina, 2012). Nelze také dohledat, 

zda některé články z doby vypuknutí kazy nebyly následně servery smazány. 

Na serveru iDnes na druhou stranu stále najdeme texty uvádějící romský původ 

údajných útočníků jako fakt a pouze v jednom z článků najdeme doplňující box 

s informací, že si chlapec napadení vymyslel (text Napadený chlapec z Břeclavi změnil 

výpověď. Napadli ho kvůli marihuaně4). 

 

                                                 

4 Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/napadeny-chlapec-z-breclavi-zmenil-vypoved-napadli-ho-kvuli-

marihuane-1ks-/krimi.aspx?c=A120511_153459_brno-zpravy_bor 
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4.3. Kauza romského pokladníka 

Dne 9. 2. 2012 vydal server parlamentnilisty.cz zprávu o pokladníkovi romské 

strany5, který údajně uprchl s členskými příspěvky spolustraníků. Od Parlamentních 

listů tuto zprávu převzala bez ověření i další česká internetová média, například 

tyden.cz a idnes.cz (Rožánek 2012).   

Redakce serveru Romea následně odhalila, že celý případ je smyšlený a nikdy 

k němu nedošlo. Mediální a společenský tlak pak přinutil Parlamentní listy vydat 

omluvu.  

Ačkoliv iDnes zprávu nezpochybnitelně převzal, na serveru ji nenajdeme a 

jediná zmínka o kauze je v článku Parlamentní listy se omluvily za lživou zprávu o 

Romech, jež okradl pokladník, který vzhledem k datu vydání 10. 2. 2012 a uvedenou 

aktualizací 22. 2. 2014 (Parlamentní listy původní zprávu vydaly 9. 2. 2012, s omluvou 

pak přišly 22. 2. 2014), bude s největší pravděpodobností dodatečně přepsanou verzí 

původně přejaté zprávy. Na druhou stranu se server iDnes v přepsané zprávě svým 

čtenářům omluvil: „I redakce iDNES.cz cítí zodpovědnost za to, že pomohla 

dezinformaci šířit. "Velmi nás mrzí, že jsme naše čtenáře uvedli v omyl a neodhalili 

jsme tuto dezinformaci dříve. Od této chvíle bude mít monitorování cizích médií 

přísnější pravidla, aby se toto už nikdy nemohlo opakovat," řekl šéfredaktor Michal 

Hanák.“ 

Server Týden původní zprávu stáhl (Kostlán, 2012) bez omluvy nebo upozornění 

čtenářů na to, že informace, kterou přinesl, byla smyšlená. 

4.4. Kauzalita etických pochybení v případech dodatečných 

úprav textů  

Z těchto tří kauz vyplývá, že potřebě výrazně dodatečně zasahovat do 

zpravodajských textů většinou předchází jiné etické pochybení redakce a nedostatečné 

ověřování informací. Zásahy do textů jsou tak až sekundárním jevem a důsledkem 

předchozího pochybení. 

Zároveň tento vzorek jasně ukazuje nedostatečnost postupů, kterými 

zpravodajské servery zaznamenávají úpravy v článcích, neboť dohledat například 

                                                 

5 Dostupné z http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Romove-zalozili-stranu-a-uz-maji-problem-Zmizel-

jim-pokladnik-i-s-penezi-222538 
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původní znění prvních zpráv o napadení v Břeclavi je takřka nemožné, a nelze proto 

objektivně zpětně posoudit, jakou vinu na následně vypuklé panice nesou internetové 

deníky jako významný zdroj informací pro mnoho obyvatel.  

Evidentní také je, že redakce mají závažný problém své pochybení čtenářům 

přiznat. Zpravodajské servery se svá pochybení snaží spíše před čtenáři skrývat, ať už 

kompletním odstraněním původního článku, nebo jeho přepsáním. Zpětný náhled na 

mediální pokrytí těchto událostí je kvůli netransparentnosti postupů redakcí zkreslený a 

nepřesný. I z důvodu náročnosti důkladné rešerše změn ve zpravodajských textech bez 

specializovaných nástrojů následují v této bakalářské práci kapitoly zabývající se 

kvantitativní analýzou. 
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5. Analýza dodatečných úprav 

5.1. Metodika 

Vzhledem k nemožnosti přístupu ke starším verzím publikovaných 

zpravodajských textů a obtížnému zaznamenávání jejich úprav bylo pro potřeby této 

práce nutné vytvořit speciální PHP skript umožňující automatický sběr článků a jejich 

pravidelné procházení a zaznamenávání změn (technické podrobnosti o fungování 

skriptu naleznete v další kapitole). 

U takto získaných dat bylo nutné vymezit zkoumané období, které bylo 

vzhledem k velkému množství dodatečně upravovaných článků stanoveno na jeden 

týden, a to konkrétně týden v rozmezí od 19. 3. 2014 do 26. 3. 2014 včetně. Z českých 

zpravodajských serverů bylo do výběru zahrnuto pět nejvýznamnějších seriózních 

online deníků, a to Aktuálně (aktualne.cz), iDnes (idnes.cz), iHNed (ihned.cz), Lidovky 

(lidovky.cz) a Novinky (novinky.cz). 

Oproti předpokladům v tezi byly pro dostatečný objem dat vypuštěny servery 

Blesk (blesk.cz) a Týden (tyden.cz). Tyto dva servery nebyly do vzorku zařazeny pro 

svou bulvárnost v případě Blesku, a pro spíše týdeníkový (magazínový) charakter 

v případě Týdne. 

Analýza se zabývá v případě všech pěti serverů pouze hlavní zpravodajskou 

rubrikou (tedy rubrikami druhého řádu Domácí a Zahraniční), a to z důvodu, že v těchto 

rubrikách je nejvyšší potenciál škod vzniklých neetickým přístupem k dodatečným 

změnám kvůli největší společenské závažnosti článků a jejich potenciálně největší 

proměnlivosti. Předmětem analýzy jsou pouze textové změny v článcích, nikoliv úpravy 

multimédií, obrazového materiálu nebo metadat6. 

Rozdíly ve verzích konkrétních zpravodajských textů byly následně ručně 

zařazeny do kategorií podle druhu dodatečného zásahu do textu (viz kapitola Typy 

dodatečného zásahu do textu). Součástí výstupu jsou i kvantifikované výsledky četnosti 

                                                 

6 Jako metadata jsou v prostředí webových stránek označovány údaje neviditelné pro běžného uživatele 

přímo na stránce. Metadata mají význam pro zobrazování článků ve výsledcích vyhledávání 

internetových vyhledávačů jako Seznam, Google a další, případně při sdílení článku na sociálních sítích 

apod. 
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jednotlivých druhů úprav a obecné shrnutí a porovnání praxe dodatečných úprav 

zpravodajských textů v jednotlivých redakcích.  

5.2. Technická specifikace verzovacího skriptu 

Skript automaticky v pravidelných intervalech prochází obsahy výše 

specifikovaných zpravodajských serverů, a pokud v daném článku dojde ke změně, 

zaznamená rozdíl mezi první a aktuální verzí článku.  

Celou mechaniku je možno rozdělit do tří kroků. Prvním z nich je sběr nových 

článků. Prostřednictvím RSS kanálů z předem vybraných zpravodajských serverů skript 

sleduje vydávání nových článků, u kterých zaznamená datum publikace článku, jeho 

URL adresu a jeho unikátní ID (unikátní identifikátor článku přiřazený daným 

zpravodajským serverem).  

V druhém kroku procesu pro každý z takto zaznamenaných článků stáhne skript 

obsah článku přímo ze zpravodajského serveru a uloží ho do databáze. Díky tomu jsou 

ve skriptu uložena data, která je následně možno porovnávat s články na zpravodajském 

serveru. 

Třetí část spočívá ve sběru rozdílu znaků mezi původním článkem a jeho 

upravenou verzí. Každých pět minut po dobu jednoho měsíce od vydání článku skript 

projde poslední uloženou verzi článku a porovná ji s aktuálním stavem textu na webu. 

Pokud se text liší, uloží změnu do databáze, odkud je přístupná pro porovnání s původní 

verzí. 

Skript disponuje uživatelským rozhraním dostupným online z adresy 

www.luciepalkoskova.cz/clanky/print_brezen.php. Uživatelské rozhraní umožňuje 

filtraci článků podle serverů a vyhledávání v plném textu. Dále poskytuje přístup 

k vizualizaci mezi jednotlivými verzemi konkrétního článku. Zároveň umožňuje 

opatření konkrétního článku orientační klasifikací, podle které je články následně 

možné filtrovat v zobrazení.     

5.3. Souhrnné výsledky kvantitativní analýzy 

Ve sledovaném čase došlo v pěti předních médiím k celkem 512 dodatečným 

úpravám textů, a to v následujících počtech pro konkrétní servery: 

 Aktuálně: 120 

 iDnes: 99 

 iHNed: 65 
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 Lidovky: 81 

 Novinky: 147 

Z celkového počtu dodatečně upravených článků bylo zhruba jen 37 % z nich 

označeno u data vydání jako „aktualizováno“, 21 % představovaly online přenosy, a 

byly i takto označeny, zbytek zpravodajských textů, tedy 42 % z nich, nebylo nikterak 

označeno jako dodatečně upravené. 

 Jednotlivé typy úprav měly ve zkoumaném vzorku následující poměrné 

zastoupení:7 

 Faktické úpravy: 12 %  

 Stylistické úpravy: 22 % 

 Opravy pravopisy: 16 % 

 Rozšíření původního textu: 49 %  

 Online přenos (stream): 21 % 

 Zdrojování: 4 % 

Podrobný popis jednotlivých kategorií a možný dopad na důvěryhodnost média a 

etická rizika dodatečných úprav daného typu ilustrované na příkladech najdete v dalších 

kapitolách. 

5.4. Typy dodatečných zásahů do textu 

Dodatečné zásahy do zpravodajských textů v online médiích mají různé motivy 

a důvody, a zároveň rozdílně závažný vliv na důvěryhodnost média. V této kapitole se 

pokusím sepsat klasifikaci dodatečných úprav, která vychází z dat sesbíraných 

verzovacím skriptem.  

V zásadě můžeme dodatečné zásahy do zpravodajských textů rozdělit na dvě 

hlavní skupiny, a to na opravy a rozšíření. V případě oprav je v článku chybná 

informace nahrazena správnou, v případě rozšíření jsou do textu přidávány nové 

informace, a úpravy v původní verzi textu jsou pak důsledkem rozšíření textu (například 

úprava struktury zprávy, stylistika některých vět apod.).  

                                                 

7 Součet procentuálního výskytu jednotlivých kategorií je vyšší než 100 %, protože mnoho článků spadá 

do více kategorií najednou.  
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5.4.1. Druhy oprav 

Klasifikovat jednotlivé druhy oprav je poměrně náročné, neboť se v mnoha 

případech jednotlivé kategorie překrývají, případně může jít o kombinaci více faktorů. 

V zásadě jde o tyto druhy oprav: 

Opravy pravopisných chyb a překlepů: Jedná se o chyby čistě gramatické, 

pravopisné nebo syntaktické povahy, které v drtivé většině případů nemění význam 

sdělení a z hlediska důvěryhodnosti média je tento druh dodatečného zásahu v podstatě 

nerelevantní, neboť nijak neovlivní vnímání zprávy čtenářem. 

Například v článku „Soud po 60 letech zrušil verdikt komunistické justice nad 

zarputilou statkářkou“ ze dne 19. 3. opravují Novinky větu „Soudce jí zprostil jen 

obvinění z toho, že z družstva odcizila provaz a vidle,“ a nahrazují ji větou „Soudce ji 

zprostil jen obvinění z toho, že z družstva odcizila provaz a vidle.“ 

Tento druh oprav tvoří ve sledovaném vzorku 16 %, což je sice méně než u 

stylistických chyb, přesto jde o číslo poměrně vysoké. Značné procento pravopisných 

chyb můžeme v online zpravodajství vysvětlit pravděpodobně velkými nároky na rychlé 

publikování zprávy, kvůli kterému pečlivá jazyková korektura často ustupuje do pozadí.  

Opravy stylistických chyb: Opravy, jejichž účelem je zvýšit čtenářský komfort, 

případně odstranit možné dezinterpretace plynoucí z neúmyslné víceznačnosti. Jejich 

vliv na interpretaci zprávy je většinou mizivý, ačkoliv v určitých případech může 

teoreticky např. špatná větná vazba zcela změnit význam zprávy. Do tohoto druhu oprav 

jsou zařazeny i změny stavby zprávy, tak aby lépe odpovídala struktuře obrácené 

pyramidy, tedy aby nejdůležitější informace byly ve zprávě co nejvíce na začátku.  

Příkladem opravy stylistické chyby může být například úprava redakce Aktuálně 

v textu „V Egyptě stane před soudem dalších 919 islamistů“ ze dne 26. 3. Původní 

formulaci: „…kteří čelí vážným obviněním včetně vražd,“ mění na: „… kteří čelí 

vážným obviněním, včetně obvinění z vražd“. 

Opravy faktických chyb: Opravy, jejichž účelem je uvést na pravou míru 

chybnou informaci, nejčastěji se týkají oprav vlastních jmen (například záměna jména 

šéfa záchranné služby z Penningtona na Penigona ve zprávě „Počet obětí sesuvu půdy v 

USA se zvýšil na 24, hrozí záplavy“ ze dne 26. 3. na serveru Aktuálně), může ale 

nabývat i závažnějších podob. V článku z 26. 3. 2014 „USA nutily Zemana prohlásit, že 

plán na 11. září vznikl v Praze, tvrdí exšéf BIS“ uvádí autor datum útoku 11. září 2011 

místo správného 11. září 2001.  
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Jedná se o druh chyby, který by v klasických tištěných médiích měly být zmíněn 

v sekci oprav. Typově jde o eticky nejspornější dodatečný zásah do textu a jako takový 

by měl být výrazně označen a čtenář by na něj měl být upozorněn. Tento druh 

dodatečné úpravy může závažně změnit vyznění zprávy, a je proto potenciálně vůbec 

nejzávažnějším druhem dodatečného zásahu do článku. Jak ilustrují tři výše zmiňované 

kauzy, v některých případech nutnost opravy pramení z předchozího etického 

pochybení, jako například převzetí zprávy neověřené ze dvou nezávislých zdrojů. 

K přiznané opravě faktické chyby docházelo ve sledovaném vzorku pouze 

zřídka, konkrétně ve dvou případech. Prvním z článků obsahující omluvu je text 

„Bouře, několikametrové vlny. Video ukazuje podmínky, v jakých se hledají trosky letu 

MH370“ ze serveru iHNed.cz uveřejněný 26. 3. V článku původně stálo, že přiložené 

video ukazuje aktuální stav na místě pátrání. Server následně uvedl, že se jedná pouze o 

ilustrační záznam a za předchozí desinformaci se čtenářům omluvil: „Záznam pochází 

ze začátku loňského roku, nejedná se tak o autentický snímek z pátrání po troskách letu 

MH370. Za předchozí mylné informace se omlouváme.“ 

Druhou opravu ve sledovaném období zveřejnil server lidovky.cz v případě 

zprávy „Nejen Hilton. Kvůli Peršanovi se zatýkalo na dalších prestižních adresách“ ze 

dne 9. 4. 2014. Oprava je v původním článku umístěna v samostatném boxu a její plné 

znění je: „V článku Nejen Hilton. Kvůli Peršanovi se zatýkalo na dalších exkluzivních 

adresách, vydaného 25. března 2014, jsme nesprávně uvedli křestní jméno jednoho z 

obviněných. Napsali jsme, že byl v usedlosti v Novém Kníně zatčen Jan Mazura. 

Správně mělo být uvedeno, že obviněn a zatčen byl Ladislav Mazura. Janu Mazurovi se 

za toto pochybení omlouváme." Vzhledem ke znění opravy se můžeme domnívat, že na 

chybu server upozornil samotný poškozený, tedy Jan Mazura. 

Poddruhem faktických oprav uvedených v případech výše je upřesňování 

číselných údajů (např. odhadů počtu obětí apod.) s tím, jak se kauza vyvíjí a zdroje, od 

kterých médium údaje přebírá, své informace zpřesňuje. V takovém případě není nutné 

uvádět změnu jako samostatnou opravu, přesto pokud je změna číselných údajů 

výrazná, bylo by etické v textu uvést i starší údaj s dodatkem, že byl následně 

aktualizován. Příkladem aktualizace číselných údajů může být článek ze serveru 

novinky.cz „Ukrajinští vojáci opouští Krym“ z 25. 3. 2014, který původně uváděl, že 

k odchodu z krymské vojenské základny se chystá 2 000 vojáků, a následně tento údaj 

upravil na 4 300 vojáků a 2 200 jejich rodinných příslušníků. O původním údaji 

opravená verze článku mlčí.  
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5.4.2. Druhy rozšíření 

V online textech často dochází nejen k opravám článků, ale také k jejich 

rozšíření. To znamená, že informace z původní podoby článku jsou stále pravdivé a 

v textu nadále zůstávají, pouze jsou rozšířeny o nové skutečnosti. Rozšíření dále 

můžeme klasifikovat do dalších podkategorií: 

Rozšíření o nové skutečnosti u událostí sledovaných v jejich průběhu: Jedná se o 

druh rozšíření typický například pro události, jako jsou soudní přelíčení, zasedání 

důležitých orgánů apod. V první verzi zprávy se čtenář dozvídá, že událost proběhne, 

případně probíhá, a v další verzi textu se dočte, jaké výsledky přinesla (součástí 

zpravodajského procesu může být libovolný počet dalších verzí aktualizovaných o 

informace přímo z průběhu události). Součástí tohoto rozšíření je pak i změna času 

z přítomného na minulý v původní verzi zprávy, jako je tomu například u článku z 19. 

3. 2014 „Uhde vede naposledy jednání Rady ČT. Odmítl hlasovat pro výroční zprávu“ 

(titulek aktualizován na „Uhde vedl naposledy jednání Rady ČT. Odmítl hlasovat pro 

výroční zprávu“) ze serveru iDnes. Původní perex ve znění: „Předseda Rady České 

televize Milan Uhde končí ve funkci s určitou mírou hořkosti. Uvedl, že nebude hlasovat 

pro výroční zprávu o činnosti televize. Odůvodnil to okolnostmi kolem podnětu 

nespokojených zaměstnanců zpravodajství a publicistiky. Od členů rady za to sklidil 

kritiku,“ aktualizoval server po skončení jednání Rady ČT na: „Předseda Rady České 

televize Milan Uhde skončil ve funkci s určitou mírou hořkosti. Na své poslední schůzi 

hlasoval proti schválení výroční zprávy o činnosti televize. Odůvodnil to okolnostmi 

kolem podnětu nespokojených zaměstnanců zpravodajství. Od členů rady i ředitele ČT 

za to sklidil kritiku.“ Obě verze článků naleznete pro porovnání v příloze č. 3. 

Dalším typem je rozšíření o předtím neznáme informace, nejčastěji v případech 

zahraničních zpráv, kde zdroje dodávají detaily o události postupně a server článek 

aktualizuje o nová fakta tak, jak ze zdrojů přichází. Typicky jde ve sledovaném vzorku 

například o články s tematikou ukrajinské krize nebo články informující o neštěstích a 

nehodách, tedy situace dynamicky proměnlivé a zpravodajsky nepřehledné. Příklad 

takového rozšíření najdete v příloze č. 4. 

Rozšíření o vyjádření: Jedná se o typ rozšíření, ve kterém je článek doplněn o 

názor odborníka nebo jiné povolané osoby k dané situaci. Například v článku Poslanci 

schválili komisi, která prošetří kauzu Opencard vydaném serverem Aktuálně dne 20. 3. 
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2014 (poslední aktualizace 21. 3. 2014). Článek byl dodatečně po vydání rozšířen o 

vyjádření poslance Jeronýma Tejce (celé znění obou verzí článků v příloze č. 5). 

Doplnění backgroundu, podrobností: U části článků dochází k jejich rozšíření o 

background kauzy, v některých případech formou informačního boxu, poskytující 

čtenáři lepší možnost zasazení zprávy do kontextu Do tohoto typu rozšíření spadají i 

například zpřesnění technických údajů v kauze havarovaného letadla nebo upřesnění 

technologie v článku Mladí vývojáři vymysleli průhledný beton. Je odolný, levný a 

propouští světlo v článku publikovaném serverem iHNed dne 19. 3. 2014 (viz příloha č. 

6).  

Uvedení zdroje informací: Dalším typem rozšířením článků je doplnění zdroje 

citovaných informací. K doplnění zdroje dochází často v případech, kdy informace 

pochází pouze z jednoho zdroje, a redakce se tímto odvolávají na konkrétní zdroj pro 

případ, že by se informace v průběhu sledování kauzy ukázala jako chybná. Například 

v článku „Z letiště až... kam? Poslední hodina komunikace ztraceného boeingu“ doplnil 

server jako zdroj přepisu komunikace boeingu deník The Telegraph, vzhledem k tomu, 

že nebylo jasné, odkud přepis pochází a jak se dostal z rukou vyšetřovatelů (plné znění 

obou verzí článku naleznete v příloze č. 7). 

Online přenos: Jedná se o události, u nichž je vývoj tak dynamický, že je redakce 

sledují v živém přenosu, tedy s intervalem několika jednotek nebo desítek minut 

aktualizují informace v článku uvedené, přičemž staré informace čtenáři stále zůstávají 

dostupné, pouze se ve struktuře článku posouvají stále níž. Tento druh zpráv nepřináší 

z hlediska dodatečné úpravy žádná etická rizika, protože tyto zprávy jsou vždy 

označeny jako online přenos, a navíc mají jasně odlišenou strukturu od klasických zpráv 

a čtenář je při jejich čtení obeznámen s tím, že se jejich obsah v průběhu času 

dynamicky proměňuje. Pro tento druh zprávy je typický velký počet změn (až v 

desítkách). 

Příkladem může být článek z ihned.cz s původním titulkem „Živě: Ukrajina zavedla 

Rusům víza a chce opustit Společenství nezávislých států“. V tomto článku bylo 

provedeno celkem 61 aktualizací v průběhu 10 dní (19. 3. -28. 3.) a rozdíl mezi poslední 

a první verzí činí 65 764 znaků.   

5.5. Etické dopady jednotlivých typů dodatečných zásahů 

Jak ukázaly výsledky kvalitativní analýzy, není možné stanovit jednotný a 

plošný postup při vyhodnocování etičnosti jednotlivých dodatečných zásahů do textu.  
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Potenciálně nejmenší riziko desinformace čtenáře přináší opravy faktické a 

stylistické, u kterých ve většině případů není nutné čtenáře na změnu upozornit. 

Složitější situace nastává u všech typů rozšíření. Rozšíření o background přináší 

čtenáři možnost lepší zasazení zprávy do kontextu. V případě zpráv, které rozšíření 

přináší formou samostatného boxu, není nutné čtenáře zpřístupňovat starší verzi zpráv, 

protože v ní nedochází k dalším úpravám.  

U dalších typů rozšíření je už z hlediska transparentnosti a požadavku na přesné 

informace žádoucí, aby čtenář mohl nahlédnout do starších verzí článků, případně byl 

minimálně důsledně upozorňován na to, že článek byl aktualizován, včetně možnosti 

zjistit v jakém čase a kolikrát. 

Výjimkou je online stream, u kterého čtenář předem počítá s dynamickým a 

proměnlivým obsahem, a články tohoto typu jsou náležitě označeny a jednoznačně 

zpracovány s časovou posloupností přidávání informací. 

Nejvýznamnější a potenciálně nejrizikovější skupinou z hlediska profesní etiky 

jsou opravy faktických chyb, kterým by redakce měly věnovat obzvláštní pozornost. 

Vzhledem k tomu, že v původní verzi článku byly uvedeny (na rozdíl od předchozích 

typů úprav) nepravdivé informace a riziko desinformace čtenáře je zde vysoké, měly by 

články být opraveny viditelně a zřetelně, podobně jako je tomu u oprav v klasických 

médiích.  

6. Zakotvení provádění oprav v etických kodexech 

Všechny z veřejně dostupných etických kodexů (etický kodex nakladatelství 

Economia, etický kodex mediální skupiny MAFRA, Etický kodex obsahových služeb 

Aktuálně.cz) zkoumané pětice médií požadují podávání přesných, ověřených a 

nezkreslených informací. 

O způsobu oprav v internetových médiích se žádný z kodexů nezmiňuje. 

Například kodex mediální skupiny MAFRA v bodě 2 říká: „Pokud je zřejmé, že redakce 

přeci jen zveřejnila informace nepravdivé, zkreslené či zavádějící, neprodleně učiní 

jejich opravu.“ O postupu opravy však kodex mlčí. 

Etický kodex Aktuálně se zmiňuje o tom, že: „Vědomé zkreslování informací, 

které mění jejich kontext, je nepřípustné.“ Do této kategorie jistě můžeme některé 

z druhů dodatečných úprav zařadit, otázkou je, zda upozornění na to, že byl článek 

aktualizován, dostatečně zabraňuje tomu, aby došlo ke zkreslení informace. 
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6.1. Korektní provádění oprav v online médiích 

K chybám ve zpravodajství docházelo, dochází a docházet bude. Základem 

novinářské praxe je postavit se těmto chybám čelem a opravit je korektně a eticky 

citlivě. Na základě dokumentu vydaného britskou Press Complaint Commision a na 

základě odoborného textu Craiga Silvermana „Five Keys to Quality Corrections“ (The 

New Ethics of Journalism, 2014) můžeme sestavit seznam požadavků a předpokladů pro 

korektně a eticky provedenou opravu v internetovém deníku. Tento seznam reflektuje 

specifika online komunikace a zajišťuje vysokou míru transparentnosti vůči čtenáři. 

Primárním požadavkem je, aby novináři své chyby otevřeně komunikovali 

směrem k publiku. Novinářská profese ze své podstaty odhaluje a upozorňuje veřejnost 

na chyby státních institucí a veřejných činitelů. Při odhalení pochybení logicky po 

takové osobě nebo instituci žádá jeho nápravu. Standardy, které novináři uplatňují vůči 

těm, o kterých píší, by proto měli přenášet i na svou práci a stavět se ke svým 

pochybením otevřeně.  

Další požadavek se týká umístění případné opravy. To by mělo svou 

významností ve struktuře serveru odpovídat umístění původní zprávy, tedy jinými 

slovy, oprava by měla být pro čtenáře stejně dobře viditelná, jako byl původní článek. 

Je-li oprava umístěna na samostatné URL adrese, měla by být obousměrně provázána 

hypertextovým odkazem s původním textem, tedy odkaz by měl vést jak z původního 

článku na opravu, tak z opravy na původní text.  

Třetí bod se týká správného znění opravy, a to v tom smyslu, že oprava by měla 

obsahovat nejen správnou informaci, ale i její původní chybnou verzi, aby čtenář mohl 

sám zvážit, nakolik bylo pochybení závažné a ujasnit si, v čem byl předchozí článek 

chybný nebo zavádějící. 

Čtvrtým bod souvisí s obousměrností internetové komunikace. Média by měla 

svým čtenářům umožnit co nejjednodušší proces nahlášení chyb, aby zajistila co 

největší správnost informací. 

Pátý bod souvisí se specifickou povahou digitalizovaných textů. V rámci oprav 

musí redakce uvést pravdivé informace nejen v textu samotném, ale i v metadatech 

k článku připojených. To znamená, že například pokud chybnou informaci obsahuje 

URL článku, je nutné mu přiřadit novou a starý článek na ni přesměrovat. S tím souvisí 

i to, že opravy by měly být volně dohledatelné prostřednictvím internetových 

vyhledávačů, což platí především v případě serverů s přístupem placeným za článek. 
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Vzhledem k tomu, že tento model není v České republice příliš rozšířený, prozatím se 

tento požadavek českého mediálního systému příliš nedotýká. 

Výše sepsané požadavky na korektní opravu by se měly stát nedílnou součástí 

redakční praxe při provádění oprav a je žádoucí, aby se tato problematika alespoň 

v obecnějším znění stala součástí redakčních etických kodexů.  

 



   

 

31 

  

7. Závěr 

Jak dokládá tato práce, etická rizika spojená s dodatečnou úpravou textů jsou 

v českých online médiích podceňovanou a opomíjenou záležitostí. Ačkoliv z analýz 

vyplývá, že ke skutečně závažným etickým pochybením dochází při dodatečných 

úpravách textů spíše zřídka, i běžné a rutinní dodatečné úpravy článků mohou narušit 

čtenářskou důvěru. 

K dodatečným zásahům do textů dochází denně v desítkách případů, a pouze 

některé z nich jsou pro čtenáře označeny jako aktualizované. Starší verze textů, 

případně přesné údaje o počtu a často ani čase změn nemůže čtenář získat. Tím se média 

stávají pro čtenáře netransparentní, a v důsledku toho i méně důvěryhodná.  

Největší slabinou českých online deníků je nesystematičnost a netransparentnost, 

se kterou k problematice dodatečných úprav přistupují. Na serverech chybí technické 

prostředky, které by zvýšily transparentnost dodatečných úprav a umožnily čtenářům 

detailní přehled vývoje daného textu především v případech rozšiřování původní 

zprávy. Přístup k úpravám textů se dle analyzovaného vzorku liší nejen v rámci 

zkoumané skupiny zpravodajských serverů, ale i v rámci jednotlivých serverů, 

evidentně dle profesních rutin jednotlivých redaktorů a editorů.  

Svou pozornost by měly online deníky zaměřit převážně na korektní provádění 

oprav faktických chyb. Na online zpravodajské servery se pouze v malé míře přenáší 

profesní rutiny související s opravami standardními pro tištěná média. Ačkoliv můžeme 

u některých serverů (Aktuálně, iDnes) pozorovat snahu závažná pochybení čtenářům 

transparentně objasnit, pořád se opravy a omluvy za nepravdivé informace týkají 

malého procenta textů. 

V zájmu redakcí samotných je ustanovení pevných postupů a pravidel, jak 

s jednotlivými druhy úprav zacházet (a tedy naučit se jednoznačně kvalifikovat a 

uvědomit si možná rizika jednotlivých typů úprav), a především naučit se čtenáři přiznat 

chybu a napravit ji otevřeně, nikoliv potají tak, aby si jí nikdo nevšiml. 

České online servery musí ujít dlouhou cestu, než se naučí nést všechna etická 

rizika, které s sebou nese digitalizace médií a proměnlivost obsahů. Přesto můžeme 

konstatovat, že se česká online média vydávají správným směrem a počet korektně 

provedených oprav narůstá.  
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V tomto případě platí, že primární je uvědomit si etická rizika, které s sebou nese 

snadná přepsatelnost zpráv a zavést do redakční praxe jasné postupy, které etickým 

pochybením s tímto problémem spojených umožní předcházet.  
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Summary 

Ethical risks associated with additional editing of texts, are in Czech online 

media underestimated and neglected issue. Although the analysis suggests that a truly 

serious ethical misconduct occurs rather rarely, even normal and routine editing of 

articles may disrupt reader’s confidence. 

Changes in the texts occur dozens of times a day, and only some of them are 

marked as updated to the reader. Older versions of the texts, accurate data on the 

number of changes or a time of a change cannot be obtained by the reader. By this, the 

media becomes non-transparent to the reader and, consequently, less trustworthy. 

The biggest weakness of Czech online news sites is the lack of system and lack 

of transparency with which they approach the issue of content changes. The servers also 

lack the technical means that would increase transparency about previous changes and 

would allow readers to get detailed overview of the development of the text especially 

in cases of expansion of the original text.  

Online news sites should focus their efforts on the correct implementation of the 

corrections of factual errors. The online news sites carries only minimally professional 

routines usually associated with the correction standards of the print media. Although 

we can in some cases (Aktuálně, iDnes) observe the efforts to clarify severe misconduct 

transparently to the readers, still corrections and apologies for the false information 

concern only a small percentage of changed texts. 

In the interest of the editors themselves, the provision of fixed procedures and 

rules how to handle different kinds of changes (and therefore first learn to clearly 

classify and recognize the potential risks of each type of change) and especially learn to 

openly acknowledge the mistake to the readers and correct it openly, not secretly so 

nobody notice it. 

Czech online servers will go a long way before they learn how to carry all 

ethical risks that entails digitization of media and content variability. Nevertheless, we 

can say that the Czech online media goes in the right direction and the number of 

correctly performed changes increases. 

In this case, it is vital to be aware of ethical risks that easy editability of texts carries and 

put into editorial practice clear procedures that enable them to prevent ethical 

misconduct. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Souhrn používání prostředků transparentnosti na českých 

zpravodajských serverech (tabulka) 

 časová 

známka 

na titulní 

straně 

časová 

známka 

na výpisu 

rubrik 

čas 

aktualizace i 

vydání 

v hlavičce 

článku 

označení 

„aktualizováno“ u 

rozšiřovaných 

článků/online 

přenosů 

označení 

„aktualizováno“ u 

úprav formální 

stránky článku 

aktualne.cz ne ano ne ano ne 

idnes.cz ne ano ano ano ne 

ihned.cz ne ne ano ano ano 

lidovky.cz ne ne ano ano ano 

novinky.cz částečně ne ne ano ne 

tyden.cz částečně částečně ano ano ano 

 

 

Příloha č. 2: Přehled používání prostředků transparentnosti na českých 

zpravodajských serverech (tabulka) 

 časová známka  zapojení 

uživatelů  

opravy dostupnost 

předchozích verzí 

aktualne.cz ano ano ano ne 

idnes.cz ano částečně částečně ne 

ihned.cz ano ne ne ne 

lidovky.cz ano částečně ne ne 

novinky.cz ano ne ne ne 

tyden.cz ano ne ne ne 

 

Příloha č. 3: Příklad rozšíření o nové skutečnosti u událostí sledovaných v jejich 

průběhu (článek v plném znění) 

Původní verze - označeno červeně (zaznamenáno 19. 3. 2014 v 16:02) 

Poslední aktualizace – označeno modře (zaznamenáno 21. 3. 2014 v 17:01) 

Uhde vede vedl naposledy jednání Rady ČT. Odmítl hlasovat pro výroční zprávu 

Předseda Rady České televize Milan Uhde končí skončil ve funkci s určitou mírou 

hořkosti. Uvedl, že nebude hlasovat pro Na své poslední schůzi hlasoval proti schválenívýroční 

zprávu zprávy o činnosti televize. Odůvodnil to okolnostmi kolem podnětu nespokojených 

zaměstnanců zpravodajství a publicistiky. zpravodajství. Od členů rady i ředitele ČT za to 

sklidil kritiku. 

„Tento dokument neobsahuje to, co pokládám za důležité. nepominutelně důležité. 

Chybí mi v něm jednoznačné konstatování, že se ocitly Česká televize a její rada při řešení 

podnětu 24 zaměstnanců ocitly pracovníků zpravodajství na pomyslné křižovatce a že  z ní 

vykročily špatným směrem,“ řekl Uhde v diskusi na středečním jednání Rady ČT v diskusi k 

bodu o výroční zprávě. 

Dodal, že je zklamán z toho, že z celého podnětu zůstalo 21 zaměstnanců v anonymitě a 

tím podle něj v rozhodné chvíli nepodpořili to, aby byl podnět prošetřen nezávislou komisí. K 
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nespokojenosti se veřejně přihlásili Adam Komers, Daniela Drtinová a Nora Fridrichová.“Selhal 

i generální ředitel, který promeškal příležitost uplatit v konfliktní situaci padni komu padni,“ 

uvedl Uhde, kterému v březnu končí mandát v čele Rady ČT. Středeční schůze je proto jeho 

poslední v této funkci. 

Končícímu předsedovi rady Vyjádřil také vadí, že ČT použila k nespokojenost s 

tím, že ČT ve zpravodajství doprovodilainformaci o klíčovém hlasování rady ke stížnosti 

zaměstnanců, záběry z k podnětu záběry z jiné fáze hlasování, než o kterém příspěvek 

pojednával. “Předseda které pojednával příspěvek. „Předseda rady byl zachycen, jak zdviženou 

pravou rukou dává najevo, že se ztotožňuje s postojem se zmíněným postojem rady. Byla tím 

hrubě zkreslena pravda. Právě já jsem totiž na schůzi předložil návrh, který se od většinového 

názoru rady lišil. To, co sdělovala obrazovka, byla něco jiného než to, co se ve skutečnosti na 

schůzi odehrálo,“ odehrálo,“ domnívá se Uhde. “Zpráva vzbudila dojem, že předseda rady byl 

pro (neoprávněnost podnětu stížnosti na údajnou cenzuru, pozn. red.). Fakticky byl předseda jen 

při jednom hlasování pro, ale vznesl zároveň návrh na pokračování toho prošetřování. A to ta 

zpráva zatajila a v tom já vidím nepravdu,“ řekl Uhde.později Uhde iDNES.cz. 

Na jednání schůze také dodal, že je zklamán z toho, že z celého podnětu zůstalo 21 

zaměstnanců v anonymitě a tím podle něj v rozhodné chvíli nepodpořili třeba i to, aby věc byla 

prověřena důkladněji. Část televizních radních přitom opakovaně poukazovala na to, že podnět 

je pro ně problematický, protože je anonymní. 

“Selhal i generální ředitel, který promeškal příležitost uplatit v konfliktní situaci princip 

padni komu padni,“ uvedl Uhde, kterému v březnu končí mandát v čele Rady ČT. Středeční 

schůze proto byla jeho poslední v této funkci. 

Podnět části zaměstnanců Radě ČT 

Loni v říjnu se na Radu ČT obrátilo 24 zaměstnanců zpravodajství veřejnoprávní 

televize. Chtěli, aby rada posoudila konkrétní části vysílání, ve kterých podle nich došlo k 

cenzuře například ve prospěch Hradu (více o podnětu čtěte zde).Autoři podnětu zůstali až na tři 

výjimky (Adam Komers, Nora Fridrichová, Daniela Drtinová) v anonymitě. Jejich jména ale 

zná odcházející předseda rady Milan Uhde, který garantoval, že autoři podnětu jsou skutečně 

zaměstnanci ČT. 

Rada ke sporu přijala letos 8. ledna usnesení, které říká, že „nelze seznat, natož potvrdit, 

zda došlo k nestandardním zásahům do vysílání ČT“ (více o lednovém jednání rady čtěte 

zde).Připomínky měly přijít dřív, řekl ředitel ČT“ 

Je to demonstrace vašeho postoje a mě mrzí, že si jako rukojmí berete výroční zprávu,“ 

reagoval na kritiku ředitel ČT Petr Dvořák. „Pokud jste ve výroční zprávě postrádali širší 

rozměr popisu této situace, mrzí mě, že ani od vás, ani od pana Bajaji nepřišla dosud žádná 

připomínka,“ dodal. 

Uhdeho podpořil i další člen rady, prozaik Antonín Bajaja. I on odmítl pro výroční 

zprávu ČT hlasovat.“Ne kvůli tomu, co v ní je, ale kvůli tomu, co v ní není. Jde o etický přesah, 

který tam měl být jako vykřičník pro další rady a veřejnoprávní média,“ tvrdil Bajaja, který je 

stejně jako Uhde členem PEN klubu.Proti usnesení o výroční zprávě hlasoval také nejhlasitější 

Dvořákův kritik Radek Mezuláník.Rada na začátku ledna jednoznačně odhlasovala jednohlasně 

přijala usnesení, ve kterém tvrdí, že stížnostnebyla části zaměsntnanců nebyla oprávněná. Pro 

usnesení tehdy hlasoval i Uhde (více o hlasování čtěte zde). Později to omlouval tím, že nebral 

celou věc usnesením za uzavřenou. Ještě Sám tehdy ještě před hlasováním navrhl tímto 

hlasováním navrhl vlastní usnesení, kterým chtěl zřídit panel odborníků, který by stížnost 

prověřil a ve kterém mezi nimiž by měli zástupce i stěžovatelé.autoři stížnosti. 

Demagogie a polopravdy, odmítli kritiku radníRadní na středeční vyjádření na kritiku 

končícího předsedy reagovali tím, slovy, že si ho si jej sice váží, ale s jeho postojem nesouhlasí. 

Michal Jankovec razantně odmítl Uhdeho tvrzení, že rada využila při rozhodování o podnětu jen 

materiály managementu ČT. 

“Rada se nespokojila jen s materiály, které jí dal pan ředitel, to „To se hrubě mýlíte. 

Měli jsme k dispozici analýzu zpracovanou mediálním odborníkem z Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy, analýzu, kterou si nechala zpracovat Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání,  přihlíželo se k analýzeMasarykovy analýze Masarykovy univerzity  pro pro Český 

rozhlas a v neposlední řadě jsme si nechali zpracovat právní analýzu doktora Aleše Rozehnala, 
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který má největší publikační činnost z právníků, kteří se zabívají zabývají mediálním právem,“ 

řekl vyjmenoval podklady pro rozhodování Jankovec.“Pane předsedo, vy jste tu řekl 

polopravdy. Já jsem vznesl usnesení a vy jste pro něj hlasoval,“ dodal Jiří Závozda, autor 

usnesení přijatého na začátku ledna.ledna (viz box). „Je to demagogie, která je nefér. Zklamalo 

mě to,“ dodal s tím, že Uhde fabuluje.“Mám pocit, že vzhledem k okolnostem kdy a jak jste to 

řekl, vaše vyjádření není určeno nám jako radě, ale někomu úplě úplně jinému. Nevím komu,“ 

řekl v diskuzi podotkl Jiří Presl.“Celá kauza měla za cíl Podle odcházející místopředsedkyně 

Rady ČT Dany Eklové bylo cílem podnětu poškodit ČT a oslabit její postavení,“ sdělila k 

podnětu zaměstnanců Dana Eklová. Podle ní postavení. Nesouhlasila s tím, že by zpravodajství 

nijak informaci o lednovém hlasování Rady ČT nezkreslilo. 

Uhdeho se zastali radní Radek Mezuláník a Antonín Bajaja. Ten řekl, že rovněž nebude 

hlasovat pro výroční zprávu. “Mám problém hlasovat pro výroční zprávu ne kvůli tomu, co v ní 

je, rady zkreslilo. Použilo ale kvůli tomu, krátkou čtenou zprávu, do které se nevejde časově 

tolik, co v ní není. Jde o etický přesah, který tam měl být jako vykřičník pro další rady,“ řekl 

Bajaja.do reportáže. 

Náhradníkem je děkanKončelíkRadu Končelík 

Rada ČT v původním složení jednala ve středu naposledy. V následujících dnech ji čeká 

další pravidelná personální obměna. V březnu končí mandát pěti členům včetně Uhdeho, 

místopředsedkyně Eklové či největšího kritika televizního managementu Mezuláníka. Tito tři 

včetně prozaika a současného radního Bajaji o mandát v radě znovu usilovali. Poslanci však 

jejich jména z již z užšího výběru vyřadili.Sněmovna by šest nových televizních radních (včetně 

jednoho nyní neobsazeného místa) měla zvolit na právě probíhající schůzi. Finální Finální volbu 

poznamenala rezignace vysokoškolského pedagoga Daniela Váni. Ten rezignoval na 

kandidaturu, byť jej politici poslali do nejužšího kola výběru (více o výběru zde). 

Váňa v průběhu vybírání radních dostal nabídku stát se ředitelem komunikace 

politického hnutí ANO. „Pro představitele ANO bylo naprosto nepřijatelné, abych pracoval pro 

ANO a zároveň byl členem Rady ČT. V této situaci 'buď-nebo' jsem rezignoval 10. března na 

svou kandidaturu na člena zmíněné rady,“ uvedl Váňa.Poslanci proto ve středu jako náhradníka 

zvolili hlasováním děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakuba Končelíka.  

 

Zdroj: VÁLKOVÁ, Hana. Uhde vedl naposledy jednání Rady ČT. Odmítl hlasovat pro 

výroční zprávu. In: iDnes.cz. 19. 3. 2014. [31. 3. 2014] Dostupné z: 

www.luciepalkoskova.cz/clanky/viewdiff.php?uid=139398 

 

Příloha č. 4: Příklad rozšíření o dosud neznáme informace (článek v plném znění) 

Původní verze - označeno červeně (zaznamenáno 24. 3. 2014 v 11:10) 

Poslední aktualizace – označeno modře (zaznamenáno 30. 3. 2014 v 08:01) 

Pátrání Austrálie kvůli nepřízni počasí přerušila pátrání po troskách Boeingu pokračuje, 

soustředí se na jižní koridor ztraceném letadle 

Pátrání KUALA LUMPUR/PEKING - Austrálie kvůli špatnému počasí přerušila pátrání po 

troskách Boeingu 777 pokračuje malajsijského letadla, které se před více než dvěma týdny 

zřítilo do Indického oceánu. Pátrání, které znemožňuje silný déšť a vítr, by mělo být obnoveno 

ve středu. Pád letounu s 239 lidmi na palubě do oceánu západně od australského města Perth 

potvrdila v pondělí malajsijská vláda na základě nové rozsáhlé analýzy satelitních dat, která 

oblast hledání zúžila na jižní koridor, oznámil na úterní tiskové konferenci malajsijský ministr 

dopravy Hishammuddin Hussein. Malajsie včera s politováním informovala příbuzné cestujících 

dat. Čínští příbuzní pasažérů odmítli informaci uvěřit a veřejnost, že ztracený let se zřítil do 

moře protestovali před malajsijskou ambasádou v oblasti Indického oceánu a nikdo patně 

nepřežil. Pekingu. 
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„Pátrání po letu MH 370 pokračuje, nyní se zaměřujeme primárně na technické a logistické 

detaily,“ uvedl Malajsijský ministr Hussein. Hussein rovněž vyjádřil solidaritu příbuzným obětí, 

kteří obrany Hishammuddin Hussein, který je zároveň úřadujícím ministrem dopravy, na zprávy 

o svých blízkých čekali přes čtrnáct dní. Po zjištění, dnešní tiskové konferenci řekl, že pasažéři 

letu MKH 370 pád letadla s největší pravděpodobností nepřežili, Malajsie zmenšila oblast 

pátrání po pohřešovaném boeingu na jihu Indického oceánu na území o velikosti Aljašky. 

Hledání v takzvaném severním koridoru, sahajícím od Malajsie po státy střední Asie, bylo na 

základě nového rozboru dat ze satelitů zastaveno. Stejně tak pátrací týmy opustily severní část 

jižního koridoru, jenž byl původně vytyčen od Malajsie směrem k Antarktidě. Nyní se 

vyšetřování nyní soustředí hledá na identifikaci přesného místa pádu, dodal Hussein.území o 

rozloze 1,6 milionu kilometrů čtverečních, což je 20 procent dříve prohledávané oblasti. 

Nikdo nepřežil 

Malajsijský premiér Najib Abdul Razak na pondělní mimořádné tiskové konferenci 

oznámil, že letadlo se podle dostupných údajů zřítilo na jihu Indického oceánu a že neštěstí 

nikdo nepřežil. Čínský náměstek ministerstva zahraničí Sie Chang-šeng dnes vyzval Malajsii, 

aby předala Pekingu příslušnou satelitní analýzu, na jejímž základě malajsijské úřady dospěly 

ke svému závěru ohledně tragického konce letadla.VÍCE ZDE:Boeing se zřítil do oceánu, nikdo 

nepřežil, přišlo v SMS příbuznýmMalajsijský příbuzným 

Pátrací týmy v minulých dnech spatřily z letadel v Indickém oceánu množství předmětů, 

které by mohly být troskami stroje. Prohledávání oceánu ale v úterý ráno australského času 

(před pondělní půlnocí SEČ) přerušil prudký vítr, silný déšť a špatná viditelnost, což 

znemožnilo bezpečný provoz letadel hledajících trosky. Kvůli rozbouřenému moři opustila 

oblast nacházející se zhruba 2500 kilometrů jihozápadně od Perthu také australská pátrací loď, 

informoval dnes Australský úřad pro námořní bezpečnost (AMSA). Úřad očekává obnovení 

pátrací akce ve středu. 

Letadlo linky MH370 se ztratilo z radarů v noci na 8. března během cesty z Kuala 

Lumpuru do Pekingu. Vyšetřovatelé již dříve vyjádřili podezření, že letadlo někdo záměrně 

odklonil tisíce kilometrů od plánované trasy. Spekuluje se o únosu či sabotáži, nicméně 

vyloučeny nejsou ani technické problémy. Podle dnešního prohlášení malajsijského ministra 

obrany letadlo vyslalo poslední slabé signály šest hodin poté, co je naposledy zachytily vojenské 

radary. „Tato doba je shodná s maximální výdrží letadla,“ podotkl Hishammuddin. 

Zoufalství pozůstalých 

Před budovou malajsijské ambasády v Pekingu se v úterý shromáždily desítky 

příbuzných pasažérů letadla, které přepravovalo většinou Číňany. Zoufalí lidé se odmítali smířit 

se zprávou, která znamená konec nadějí na nalezení jejich blízkých. Demonstranti házeli na 

budovu plastové láhve a pokusili se prorazit bránu. „Malajsijská vláda nás obelhala“ či 

„Malajsie, vrať nám naše příbuzné“, zněla hesla provolávaná davem, který musel od budovy 

velvyslanectví oddělovat tým policistů. „Čekali jsme 18 dní a stále nás necháváte čekat. Jak 

dlouho to ještě máme vydržet?“ řekla agentuře Reuters jedna z přítomných žen. 

Malajsijský premiér Najib Razakv pondělí oznámil,  že ztracený Boeing 777 skončil na 

dně oceánu poblíž australského města Perth. Odvolal se při tom na satelitní údaje britského 

úřadu pro vyšetřování leteckých neštěstí AAIB (Air Accidents Investigation Branch) a britské 

satelitní společnosti Inmarsat, která již dříve poskytla data, jež pomohla vytyčit jako 

pravděpodobnou cestu boeingu dva koridory.“Na základě těchto údajů se ukázalo, že letadlo 

během prvních fází svého letu vyslalo několik signálů,L uvedl malajsikjský premiér. Vysvětlil 

také, že analýza ukázala velmi špatnou korelaci se severním koridorem, ale dobrý soulad s 

jáižním jižním koridorem. Proto  byko možné odhadnout pozici letadla. 

 

Zdroj: Lidovky.cz. Austrálie kvůli nepřízni počasí přerušila pátrání po ztraceném 

letadle. In: Lidovky.cz. 24. 3. 2014. [31. 3. 2014] Dostupné z: 

www.luciepalkoskova.cz/clanky viewdiff.php?uid=166686 
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Příloha č. 5: Příklad rozšíření o vyjádření (článek v plném znění) 

Původní verze - označeno červeně (zaznamenáno 20. 3. 2014 v 12:30) 

Poslední aktualizace – označeno modře (zaznamenáno 21. 3. 2014 v 00:05) 

Poslanci schválili komisi, která prošetří kauzu Opencard 

Poslanci ve čtvrtek schválili vytvoření vyšetřovací komise pro kauzu Opencard. Celkem 

bude mít devět členů - po dvou budou mít ČSSD a ANO, zbylé strany pak po 

jednom. Závěrečnou zprávu by měla komise Sněmovně odevzdat nejpozději do konce roku. 

"Nejde o to o to, rozhodnout, kdo je vinen, v žádném případě. Ale případě. Ale jde o to se 

podívat, o to, podívat se, zda policie a státní zastupitelství pracují se zákony, které tady 

schvalujeme, policie a státní zastupitelství pracuje správně. Jestli jsou schopni utajit svědka, 

jestli jsou schopni vyhodnotit důkazy," zdůvodnil předkladatel návrhu Stanislav Huml (ČSSD). 

Zřídit komisi doporučila i ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). "Myslím si, že už 

vím velmi dobře, jak těžce se kontroluje činnost orgánů činných v trestním řízení. Jistě jste 

zachytili moje snahy o kontrolu státního zastupitelství v kauze Opencard a tunelu Blanka," 

prohlásila. "Na moje dotazy, opakované, písemné i ústní na nejvyššího státního zástupce ve 

většině případů obdržím odpověď, že vše je naprosto v pořádku," dodala. Nejostřeji proti komisi 

vystoupil exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Ten v reakci na vystoupení Válkové 

prohlásil, že komise má sloužit k nabourání se do činnosti policie a státních zastupitelství. 

  Zřídit vyšetřovací komisi navrhl bezpečnostní výbor poté, zastupitelství. Skeptický byl 

rovněž sociálnědemokratický poslanec Jeroným Tejc. "Jedna věc je, jestli máme zkoumat to, 

zda policie správně vyšetřuje a zda správně obvinila konkrétní radní hlavního města Prahy, a 

tady si myslím, že bychom to dělat neměli. Že bychom prostě teď neměli začít vyšetřovat 

způsob vyšetřování ÚOOZ a státního zastupitelství a říkat, co vyslechl bylo, nebo nebylo 

správně," pronesl před poslanci. "Druhý pohled se týká případu konkrétního úředníka 

magistrátu, který byl odsouzen a který, jak už bylo naznačeno, měl údajně příslib toho, že se 

stane spolupracujícím obviněným. Je otázkou, zda se ten člověk rozhodl spolupracovat s policií 

ve chvíli, kdy nabyl dojmu, že se děje něco nekalého, anebo v zoufalství, že už bude brzy 

odhalen, raději na policii šel, že udá ty ostatní. A to jsou pohledy, které těžko posoudíme," 

připomněl Tejc peripetie okolo dnes už nepravomocně odsouzeného úředníka magistrátu Jiřího 

Chytila. Ten Chytila. Právě Chytilův popis přiměl bezpečnostní výbor k tomu, aby vznik komise 

inicioval. Chytil totiž původně s policií spolupracoval a pomáhal jí případ rozkrýt. Přestože měl 

v případu figurovat jako utajený svědek, jeho jméno uniklo do médií. Státní zástupkyně Dagmar 

Máchová ho pak v obžalobě označila za jednoho z hlavních organizátorů. Soudce Alexander 

Sotolář však v rozsudku na konci února naznačil, že to nebyli úředníci, kteří stáli před soudem, 

ale politici, kdo nesl hlavní díl viny na nevýhodné zakázce. "Paradoxem této trestní věci je, že 

před soudem stanuli jen podřízení pracovníci těch, kdo byli oprávněni rozhodnout," konstatoval 

soudce. 

 

Zdroj: KLANG, Mikuláš. Poslanci schválili komisi, která prošetří kauzu Opencard. In: 

Aktuálně. 20. 3. 2014. [31. 3. 2014] Dostupné z: 

www.luciepalkoskova.cz/clanky/viewdiff_aktualne.php?uid=137140 

 

Příloha č. 6: Příklad rozšíření o informační box (snímek obrazovky) 

Původní verze zaznamenána 19. 3. 2014 v 08:55 

Poslední aktualizace zaznamenána 19. 3. 2014 v 09:10) 
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Zdroj: DAŇKOVÁ, Julie. Mladí vývojáři vymysleli průhledný beton. Je odolný, levný a 

propouští světlo In: iHNed.cz. 19. 3. 2014. [31. 3. 2014] Dostupné z: 

http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61875990-mladi-vyvojari-vymysleli-pruhledny-beton-

je-odolny-levny-a-propousti-svetlo a www.luciepalkoskova.cz/clanky/ 

viewdiff.php?uid=131045 

 

Příloha č. 7: Příklad rozšíření o zdroj informací (článek v plném znění) 

Původní verze - označeno červeně (zaznamenáno 22. 3. 2014 v 10:45) 

Poslední aktualizace – označeno modře (zaznamenáno 22. 3. 2014 v 15:05) 

Z letiště až... kam? Poslední hodina komunikace ztraceného boeingu  

Osud boeingu směřujícího z Malajsie do Číny je i po dvou týdnech od jeho zmizení 

záhadou. Deník The Telegraph přepsal poslední hodinu radiové komunikace, kterou piloti 

udržovali s řídícími letového provozu. provozu, záznam je nicméně neoficiální. Přinášíme vám 

její přepis do češtiny. 

Původní anglický přepis jsme převzali z webu deníku The Telegraph. Deník neuvádí, 

odkud přepis získal, vyšetřovatelé oficiálně záznam komunikace nezpřístupnili. Britský 

server se odvolává na čínskou verzi anglického přepisu, sérií překladů tak mohly vzniknout 

nepřesnosti.Uvedené časové údaje odpovídají malajsijskému času. Řídící letového provozu jsou 

označeni jako ATC (Air Traffic Control), zmizelý letoun kódem svého letu, tedy 

MH370.1Komunikace s řídicí věží letiště Kuala Lumpur00:36:30 - navázáníspojeníMH370: 

spojení 

Sobotní pátrání 
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Čínský satelit objevil v jižní části Indického oceánu několik objektů, které by mohly být 

troskami boeingu. Satelitní snímky ukazují například objekt o velikosti 22 na 13 metrů, který je 

ve vzdálenosti 120 kilometrů jihovýchodně od domnělých trosek, které objevili 

Australané.Pátrací týmy mají během soboty prohledat oblast o rozloze 36 tisíc kilometrů 

čtverečních v oblasti vzdálené přes 2 500 km od australské pevniny. Bylo by podivné, kdyby 

zmizelý letoun zamířil právě sem, směrem k Antarktidě. Australský vicepremiér Truss řekl, že 

akce bude pokračovat, dokud nebude jasné, že další pátrání je zcela marné.MH370 (Překladatelé 

z čínštiny přeložili (The Telegraph citoval poslední známou komunikaci letounu jako „;all right, 

good night“ a poznamenali, poznamenal, že autor věty - patrně druhý pilot Farík Abdul Hamíd - 

instrukci o nové komunikační frekvenci přijal „;uvolněným obratem namísto formálního“;.) 

„;uvolněnýmí slovy namísto formálního výrazu“;.) 

Dva zvláštní momenty, ale jinak rutinní komunikace 

Analytici oslovení deníkem The Telegraph označili komunikaci za naprosto rutinní. 

Povšimli si nicméně dvou bodů, které pokládají za „;potenciálně zvláštní“;.Tím prvním byla 

zpráva z času 1:07 ráno, uvádějící, že letoun udržuje letovou hladinu 35 tisíc stop. Stejnou 

zprávu totiž let MH370 sdělil o šest minut dříve. Právě v 1:07 navíc letoun poslal poslední 

„;esemesku“; - tedy zprávu přes komunikační systém ACARS (některé tyto zprávy posílá samo 

letadlo, některé piloti). Týkala se stavu motorů. 

Během další půlhodiny byl systém ACARS vypnut - podle vyšetřovatelů patrně ještě 

před poslední komunikací pilotů s řízením letového provozu, po níž se odmlčel i palubní 

odpovídač letounu. 

Zmizení letu MH37014. 3. Letadlo prudce stoupalo a klesalo. Nad Jihočínským mořem 

přestalo komunikovat a otočilo se k západu. To vyloučilo havárii na původní trase letu.17. 3. 

Komentář Jana Matury: Jak může zmizet tak velký stroj ve světě, který je celý informačně 

provázán jako nikdy předtím?19. 3. Thajci letadlo na radaru viděli. Ale nikomu to neřekli. Z 

pátrání plyne jedna neuvěřitelná zpráva za druhou19. 3. Vina posádky? Pilot měl doma 

simulátor boeingu, ale jeho prozkoumání světlo do případu nevneslo. A druhý pilot měl před 

svatbou.21. 3. Marné pátrání. Austrálií vedené týmy prověřují nález trosek v odlehlém místě 

oceánu jihovýchodně od Perthu. 

Další postřeh, který nicméně sám není žádným důkazem, pak poukazuje na ukončení 

komunikace právě na rozhraní malajsijského a vietnamského vzdušného prostoru, respektive v 

místě, kde si letadlo měli „;předat“; řídící letového provozu. „;Kdybych chtěl ukrást letadlo, 

udělám to právě tam,“; cituje britský deník bývalého pilota Boeingu 777 Stephena Buzdygana. 

Stroj s 239 lidmi na palubě se z radarů ztratil 8. března během cesty z Kuala Lumpur do 

Pekingu. Pátrání provází na evropské poměry poměrně skoupá komunikace místních úřadů, 

které jen pozvolna uvolňují informace, které o letu mají. 

Satelitní snímky naposledy ukázaly možné trosky na velmi odlehlém místě jihozápadně 

od Austrálie, daleko od předpokládaných tras možného letu. Teoreticky je sice mohly unášet 

mořské proudy, ale i toto pátrání vyznívá zatím do ztracena. 

Pátrání řízeného australskou námořní záchrannou službou se účastní i hlídkové letouny 

P-3 Orion vybavené radarem, sonarem a infračervenými senzory. Pátrání se účastní i čínská loď 

Sněžný drak, uzpůsobená pro plavbu v antarktických podmínkách, která se na přelomu roku 

podílela na snaze vyprostit u břehů Antarktidy uvázlou loď Akademik Šokalskij. 

Žádná vodítka, která by ukázala na osud zmizelého boeingu - tedy to, zda šlo o únos, 

sabotáž, technickou či konstrukční závadu či nějakou jinou příčinu - však dosud vyšetřovatelé 

nemají. Nebo je alespoň nezveřejňují. 

Hlídkové letouny P-3 Orion se i v pátek vrátily z pátrání bez úspěchu. 

 

Zdroj: (jw). Z letiště až... kam? Poslední hodina komunikace ztraceného boeingu. In: 

iDnes.cz. 22. 3. 2014. [31. 3. 2014] Dostupné z: www.luciepalkoskova.cz/ 

clanky/viewdiff.php?uid=141111 

 


